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1 Sammendrag
NOAH Solutions gjennomførte i 2018 sikringsarbeid i bruddveggene på Crossbanen, som ligger syd i
Sydbruddet på Langøya. Sikringsarbeidene var et nødvendig risikoreduserende tiltak før videre
steinuttak i Crossbanen kunne gjennomføres. Sikringsarbeidet ble gjennomført ved etablering av ny
kontur (bruddkant).
Etter ferdigstillelse av sikringsarbeidet ble det utført en oppmåling av ny bruddkant for å oppdatere
kartgrunnlaget for deponiet. Oppmålingen viste at ny bruddkant enkelte steder ligger utenfor
gjeldende formålsgrenser for massedeponi/råstoffutvinning/industri definert i
områdereguleringsplanen for Langøya, samt utenfor hensynssonen for Annen fare – Forurenset
grunn definert i detaljreguleringsplanen for Sydbruddet.
Reguleringsendringen har til hensikt å ajourføre gjeldende reguleringsplaner, områdereguleringen for
Langøya og detaljreguleringen av Sydbruddet, slik at den regulert situasjonen samsvarer med den
faktiske situasjonen i Crossbanen i driftsfasen (områdereguleringen). Dette sikres ved at
formålsgrensene justeres mellom regulert deponiområde og regulert industri- og friområde.
Endringen har også til hensikt å sørge for at den geologiske barrieren til deponiet er sikret mot
eventuelle fremtidige tiltak som kan skade barrieren i etterbruksfasen. Dette sikres gjennom
utvidelse av hensynssonen for Annen fare – forurenset grunn i detaljreguleringsplanen.
Sikringsarbeidene som er gjennomført er vurdert å ikke berøre hensynet til viktige natur- og
friluftsområder. Samtidig vil endringen i de aktuelle formålsgrensene ikke påvirke gjennomføringen
av, eller gå utover hovedrammene til de vedtatte reguleringsplanene.
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2 Innledning
2.1 Beskrivelse av virksomheten og deponiet på Langøya
Tidligere ble Langøya benyttet til uttak av kalkstein til sementindustrien. Dette har gitt to store
dagbrudd på øya, som nå rehabiliteres ved at de fylles med avfallsmasser. De to bruddene betegnes
henholdsvis som Nordbruddet og Sydbruddet. Avfallsbehandling og deponidrift utføres av NOAH
Solutions AS med tillatelse fra Miljødirektoratet etter forurensningsloven (tillatelse nr. 2009.121.T,
sist revidert 2022-02-03).

Figur 1: Oversiktskart over Langøya. Kilde: Norgeskart

Deponeringen av farlig avfall er avsluttet i Nordbruddet, men det er tillat med deponering av
ordinært avfall frem til 2024 eller til avfallet er ferdig konsolidert. Nordre del av Nordbruddet, som er
avsluttet som deponi, er tilbakeført som et friluftsområde og gjort tilgjengelig for allmenheten.
I Sydbruddet pågår fremdeles deponering av farlig avfall under kote null.

2.2 Bakgrunnen for planendringen
Søndre delen av Sydbruddet, betegnet som Crossbanen, utvikles over tre faser. Den første fasen
omhandler uttak av stein ned til ca. kote -80 meter. Fase to omhandler deponering av behandlet
avfall, mens fase tre omfatter topptetting, arrondering av terreng og tilbakeføring av området til et
friluftsområde.
Frem til slutten av 2017 var Crossbanen drevet ned til ca. kote -18 meter, og området ble benyttet
som et midlertidig steinlager for ca. 1,2 millioner tonn utsprengt kalkstein. Bruddveggene i
Crossbanen var grunnet steinlageret i liten grad tilgjengelig for inspeksjon. I februar 2018 startet
arbeidene med å fjerne stein som var lagret for å muliggjøre videre driving av bruddet ned til ca. kote
-80 meter. Bruddveggene ble med dette tilgjengelige for inspeksjon.
Inspeksjon og vurdering av bruddveggene ble utført av Geovita AS (se vedlegg 07). For trygg og sikker
drift av videre steinuttak og deponidrift på Crossbanen, ble det anbefalt sikringsarbeid for
bruddkantene i Crossbanen. NOAH gjennomførte derfor, i 2018, nødvendige sikringsarbeider i
bruddveggene for Crossbanen. Følgende alternative sikringstiltak ble vurdert:
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• Fjellsikring med bolter, nett og eventuelt sprøytebetong
• Etablering av ny kontur (bruddkant)
Etter en samlet vurdering ble det konkludert at kontursprengning av ny bruddkant var den klart beste
løsningen for å sikre bergveggen. Kontursprengning av ny bruddkant ble derfor gjennomført før
arbeidene med uttak av stein til større dyp ble igangsatt.
Figuren under viser flyfoto av hvordan området så ut da det var drevet til ca. kote -18 meter og ble
benyttet som steinlager i 2017, samt hvordan området så ut da bruddet var drevet ned til ca. kote 80 meter med ny bruddkant i 2020.

Figur 2: Flyfoto t.v. viser situasjonen i 2017. Flyfoto t.h. viser situasjonen i 2020. Kilde: finn.no

NOAH har i etterkant av sikringsarbeidet gjennomført en oppmåling av den nye bruddkanten for å
ajourføre kartgrunnlaget. Oppmålingen viser at ny bruddkant enkelte steder går utenfor gjeldende
formålsgrenser for massedeponi/ råstoffutvinning/ industri i områdereguleringen for Langøya (samlet
et areal ca. 1 400 m2), samt utenfor gjeldende hensynssone Annen fare - Forurenset grunn i
detaljreguleringen for Sydbruddet (areal ca. 40 m2).

2.3 Hensikt med planendringen
Det er to reguleringsplaner som er gjeldende for søndre delen av Langøya. Disse er
områdereguleringen for Langøya (planID 20100004) og detaljreguleringen for Sydbruddet (planID
20140027). Områdereguleringen regulerer deponidriften (dagens situasjon i Sydbruddet) og
etterbruken av Langøya, mens detaljreguleringen for Sydbruddet regulerer utforming av terreng og
etterbruken i Sydbruddet (fremtidig situasjon etter at deponidriften er avviklet).
Hensikten med dette planarbeidet er få samsvar mellom faktiske forhold og regulert arealbruk, samt
å sikre at den geologiske barrieren til deponiet på Langøya er sikret mot fremtidige tiltak i
etterbruksfasen.
Det foreslås i hovedsak en justering i plankartet for arealformålet massedeponi / råstoffutvinning /
industri i områdereguleringen, samt en justering i plankartet for arealformålet Friluftsformål og
hensynssonen Annen fare – forurenset grunn i detaljreguleringen. Begge justeringene omfatter den
søndre delen av Sydbruddet på Langøya, omtalt som Crossbanen.
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2.4 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold
Tabell 1: Oversikt over forslagsstiller, plankonsulent og eierforhold
Navn
Forslagsstiller:

NOAH Solutions AS

Plankonsulent:

Multiconsult Norge AS

Eiendom – Gnr./bnr.:

508/1

Grunneier:

NOAH Solutions AS

2.5 Krav om konsekvensutredning
Forslagsstiller mener at planendringene ikke faller inn under bestemmelsene i plan- og
bygningslovens (PBL) §§ 4-1 og 4-2 om planprogram og konsekvensutredning. Det er derfor vurdert
at tiltaket ikke medfører krav om konsekvensutredning med tilhørende planprogram. Det er vurdert
at planen ikke får vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn, se kap. 6.

2.6 Planprosess
Planprosessen hittil har vært som følger:
• Planinitiativ: Innsendt 09.07.2021
• Oppstartsmøte mellom forslagsstiller og Holmestrand kommune: Avholdt 29.09.2021
• Varsel om planoppstart: Kunngjort XX.XX.XXXX.
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3 Planstatus
3.1 Gjeldende regulering
3.1.1 Områderegulering for Langøya (PlanID 20100004)
Områdereguleringen for Langøya omfatter hele øya, samt noe av sjøområdene rundt.
Områdereguleringen består av to planer. Den ene planen regulerer dagens deponidrift på øya, mens
den andre planen regulerer etterbruken av øya når deponidriften er avsluttet.

Figur 3: Områderegulering for Langøya. Plan for driftsfase (t.v.) og etterbruksfase (t.h.). Kilde: Holmestrand kommune

Figur 4: Utsnitt av søndre del av Sydbruddet i driftsfasen for områdereguleringen av Langøya. Kilde: Holmestrand kommune
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3.1.2 Detaljregulering for Sydbruddet (PlanID 20140027)
Detaljreguleringen for Sydbruddet regulerer etterbruken av den søndre delen av Langøya, samt
hvordan avsluttende oppfylling og terrengutforming skal utføres. Planen følger hovedtrekkene i
etterbruksplanen i områdereguleringen. Detaljreguleringen regulerer deler av naturreservatet langs
østsiden av øya, friområde mot sør, og friluftsformål på deponiarealet.
Det er også regulert inn en hensynssone for Annen fare – forurenset grunn. Hensynssonen har til
hensikt å sikre at det ikke oppføres tiltak som kan skade eller forringe stabiliteten til deponiet eller
den geologiske barrieren. Figuren under viser detaljreguleringen for Sydbruddet.

Figur 5: Gjeldende detaljregulering for Sydbruddet. Kilde: Holmestrand kommune
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4 Beskrivelse av området
4.1 Beliggenhet
Langøya ligger i Oslofjorden, om lag 3 km øst for Holmestrand, se figur 6.

Figur 6: Oversikt over Langøyas beliggenhet. Langøya angitt med blå sirkel i figuren. Kilde: norgeskart.no

Området for planendringen omfatter en mindre del av den søndre delen av Langøya, også kalt
Crossbanen (søndre del av Sydbruddet). Planendringens utstrekning tar utgangspunkt i områdene
der det er gjennomført sprengnings- og sikringsarbeider, se figur 7.

Figur 7: Området som planendringen berører vist med rød stiplet linje.
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4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Området for planendringen omfatter deler av anleggsområdet for deponidriften som foregår på den
søndre delen av Langøya. Store deler av området er i dag inngjerdet og ikke tilgjengelig for
allmenheten. Langs vestsiden av området går det i dag en anleggsvei som leder inn til
anleggsområdet. Utenfor etablert gjerde i syd, er det et friområde og naturreservat i øst.

4.3 Landskap og stedets karakter
Opprinnelig terreng innenfor det aller meste av området er vesentlig endret som følge av
steinbruddet. I randsonen av bruddkanten, i sør, er det noe vegetasjon.

4.4 Kulturminner og kulturmiljø
I Riksantikvarens kartdatabase er det ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljøer innenfor
planområdet.

4.5 Naturverdier
Langøya naturreservat strekker seg fra nordenden av øya og videre sørover langs strandsonen på
østsiden, og avsluttes i sør.

Figur 8: Oversikt over Langøya og det regulerte naturreservatet.

Langøya har en spesiell geologi med hovedsakelig kalkstein. Kalkinnholdet i jordsmonnet bidrar til å
gi gunstige vekstforhold til sjeldne plantearter, og øya har et unikt plante- og dyreliv.
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Av Miljødirektoratets innsynsløsning Naturbase er det registrert flere ulike naturtyper og arter av
nasjonal forvaltningsinteresse på den søndre delen av Langøya. Naturtypen Kalkskog, registrert i
2004, går delvis inn i området. Naturtypen er i Naturbase registrert med verdi Svært viktig.
Figuren under viser naturtyper på land og i vann, samt registrerte arter av nasjonal
forvaltningsinteresse for den søndre delen av øya.

Figur 9: Søndre del av Langøya med registrerte naturtyper og arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Kilde: Naturbase

4.6 Rekreasjonsverdier
Langøyas sentrale beliggenhet bidrar til at øya er mye benyttet til friluftsliv og rekreasjon. Etter hvert
som deponiene på Langøya avsluttes, skal området rehabiliteres og store deler av øya vil tilbakeføres
til et friluftsområde. Det forventes at øya kan bli et enda mer attraktivt område for rekreasjon og
friluftsliv etter nylig endring av ferdselsforskriften og når deponidriften er avsluttet. Nordre del av
Nordbruddet er allerede tilbakeført til friluftsformål og gjort tilgjengelig for allmenheten, og
erfaringene viser at området er godt besøkt i sommerhalvåret.

4.7 Geologisk barriere
Bergveggene (den geologiske barrieren) rundt deponiet tilfredsstiller kravene i avfallsforskriften
under kote -15 meter. Over kote -15 meter har det vært behov for å forsterke barrieren. NOAH har
tidligere (i 2014-15) forsterket den geologiske barrieren ned til ca. kote -15 meter gjennom injisering
for tetting av sprekker. Figur 10 viser innmålt bruddkant for Crossbanen (etablert i 2018, vist med blå
linje), samt injeksjonslinjen som ble etablert i 2014-2015 (vist med rød linje).
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Oppmåling viser at ny bruddkant stedvis ligger nært inntil den opprinnelige injeksjonslinjen. NOAH
har derfor sett behov for å kontrollere kvaliteten på fjellet i forhold til kravene til geologisk barriere
for de områdene av bruddkanten som har vært tilgjengelig for kartlegging.

Figur 30: Oversikt over injeksjonsskjermen (injeksjonslinjen) som ble etablert i 2014-15 og ny bruddkant fra 2018. Ny
bruddkant ligger på innsiden av opprinnelig injeksjonslinje.

For å kontrollere at injeksjonsskjermen rundt deponiet er opprettholdt, har det i 2020 - 2021 blitt
utført en kontroll med testing (vanntapsmåling) og reinjeksjon i fjellkanten rundt deponiet i det
området der fjellsikringsarbeidet ble gjennomført nær opprinnelig injeksjonslinje. Dette gjelder for
bruddkant i sør og sørvestre del av Crossbanen. Vanntapsmålingene viste at fjellsikringsarbeidet
stedvis hadde svekket den opprinnelige tettingen av fjellet (injeksjonsskjermen) i de øverste delene
fra ca. kote -5 meter og oppover.
NOAH har derfor gjennomført reinjisering med sement i fjellet rundt steinbruddet der uønsket
vanntap ble påvist. Basert på gjennomførte vanntapsmålinger og effekt av supplerende injeksjon, kan
det konkluderes med at Langøyas bergsider i sør og sørvestre del av Sydbruddet er tilbakeført til å
oppfylle avfallsforskriftens krav til geologiske barriere. Vi viser til vedlegg om redegjørelse og
dokumentasjon om utbedringsarbeider 2020-21 for mer informasjon om dette arbeidet (se vedlegg
08 - 11).
Basert på ovennevnte er det vurdert at de utførte sikringsarbeidene ikke vil kunne medføre
forurensning fra deponiet til omgivelsene. Arbeidene har heller ikke betydning for fremtidig
arealbruk.
For den østre delen av bruddkanten i Crossbanen, som ennå ikke er tilgjengelig for inspeksjon på
grunn av stor høydeforskjell og bratte skrenter, vil samme prosedyre gjennomføres for å kontrollere
at den eksisterende geologiske barrieren oppfyller kravene i avfallsforskriften når tilkomst blir mulig
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ved oppfylling av deponiet. Reinjisering/tetting av barrieren vil gjennomføres dersom
vanntapsmålinger viser at det er nødvendig med tiltak.

4.9 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Det er oppført et gjerde mellom deponiet og friområdet. Før bruddet er ferdig oppfylt er det fare for
at folk og dyr vil kunne falle ned i deponiet/steinbruddet. Det er derfor viktig at gjerdet mellom
friområdet og deponiet blir ført tilsyn med og vedlikeholdt.
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5 Beskrivelse av planendringer
5.1 Endret reguleringsplan for driftsfasen
5.1.1 Endringer i plankart
Figur 11 viser hvordan den nye bruddkanten for søndre del av Langøya forholder seg til gjeldende
regulering for driftsfasen. Ny bruddkant går utenfor regulert deponiområde og inn i regulert
friområde og industriområde.

Figur 11: Oversikt over hvordan ny bruddkant forholder seg til gjeldende områderegulering for Langøya (driftsfasen).

I forslag til reguleringsendring for driftsfasen justeres formålsgrensen til deponiområdet, slik at den
følger ny bruddkant, inkludert 1,5 meter buffer. Dette innebærer at det regulerte industribeltet mot
øst vil bli noe smalere. Samtidig vil noe areal som tidligere var regulert til friområde nå bli regulert til
deponiområde.
Mot sørøst foreslås det å omregulere deler av det regulerte industribelte til friområde. Arealet er i
dag utenfor det allerede etablerte gjerdet, og har ingen funksjon som et industriareal. Det er derfor
vurdert som hensiktsmessig at dette arealet inkluderes i friområdet.
Arealet mellom eksisterende gjerde og regulert deponiområde avsettes i planen til et midlertidig
anleggsområde. Hensikten er å sørge for en sikker drift av deponivirksomheten. Gjerdet som i dag
sikrer anleggsområdet skal bli stående i anleggsperioden. Dette foreslås sikret i planbestemmelsene.
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Figur 124: Forslag til endret plankart for områdereguleringen for søndre del av Langøya

Følgende endringen gjøres i plankartet:
•

Areal regulert til deponiområde (Massedeponi/industri/råstoffutvinning) utvides med 2,1 daa

•

Areal regulert til friområde (F2) reduseres med 0,3 daa

•

Areal regulert til industri reduseres med 1,7 daa

•

Hensynssonen for bevaring av naturmiljø reduseres med 1,7 daa

•

Bestemmelsesområde MS4 Midlertidig steindeponi utvides med 1,9 daa

•

Ny supplering: bestemmelsesområde for midlertidig bygge og anleggsområde har et areal på
1,9 daa

5.1.2 Endringer/suppleringer i planbestemmelser
I tillegg til grensejusteringene i plankartet, foreslås det supplert i gjeldende planbestemmelser
følgende: Det tillates arbeider for å sikre og forsterke den geologiske barrieren til deponiet.
Bestemmelsene vil også suppleres med en ny planbestemmelse for det midlertidige bygge- og
anleggsområdet som er lagt inn i plankartet. Hensikten med bestemmelsen er å sikre at det tillates
etablert gjerde i grensen til anleggsområdet.
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5.2 Endret reguleringsplan for etterbruksfasen
5.2.1 Endringer i plankart
Figur 13 viser hvordan ny bruddkant for søndre del av Langøya forholder seg til gjeldende
detaljregulering for etterbruksfasen. Ny bruddkant går i sør delvis utenfor hensynssonen for annen
fare – forurenset grunn.

Figur 13: Oversikt over hvordan ny bruddkant forholder seg til gjeldende detaljregulering for Sydbruddet (etterbruksfasen).

Justering av hensynssonen for annen fare - forurenset grunn skal sikre at det ikke etableres byggverk
eller andre tiltak som kan skade deponiet og den geologiske barrieren i ettertiden. I forslag til endret
detaljreguleringsplan for etterbruksfasen vil hensynssonen for annen fare - forurenset grunn utvides i
området der ny bruddkant går utenfor dagens hensynssone, samt der avstanden fra bruddkanten til
grensen for hensynssonen ikke er tilstrekkelig. Hensynssonen foreslås utvidet, slik at avstand fra
bruddkanten til grense for hensynssone er minimum 10 meter.
Formålsgrensen for areal regulert til friluftsformål vil også justeres. Ny formålsgrense vil i sør og
sørvest følge den nye formålsgrensen for deponiområdet i driftsplanen. Ettersom grensen for
deponiområdet er endret i driftsplanen, vurderes det som hensiktsmessig å ajourføre formålsgrensen
for regulert friluftsformål også i etterbruksplanen.
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Figur 14: Endringer i plan for etterbruksfasen sammenlignet med gjeldende detaljregulering for Sydbruddet.

Følgende endringen gjøres i plankartet:
•

Areal regulert til Friluftsformål 1 utvides med 1,4 daa

•

Areal regulert til Friområde reduseres med 1,4 daa

•

Hensynssonen for annen fare – forurenset grunn utvides med 1,1 daa

5.2.2 Endringer/suppleringer i planbestemmelser
I tillegg til justeringene som gjøres i plankartet foreslås det en supplering i planbestemmelsene for
detaljreguleringsplanen for Sydbruddet.
Endringen gjøres for planbestemmelse pkt. 6.1 og 6.2 (Friluftsområde 1 og Friluftsområde 2).
Suppleringen har til hensikt at det tillates benyttet rene masser fra eksterne kilder til bruk i
toppdekket og til produksjon av vekstsjikt. I 2016 ble det gjort en tilsvarende supplering i
planbestemmelsene for detaljreguleringsplanen for Nordbruddet. Vi ser det som hensiktsmessig at
en slik endring også innarbeides i bestemmelsene til detaljreguleringsplanen for Sydbruddet.
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6 Virkninger / konsekvenser av planendringen
6.1 Virkninger av forslag til endringer i reguleringsplan for driftsfasen
6.1.1 Overordnede planer
Planendringen er i all hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel og områdereguleringsplanen
for Langøya. Unntaket er områdene ved den nye bruddkanten til Crossbanen, som medfører at
planendringen legger opp til en mindre justering av regulert deponiområde.
Arbeidene som er gjennomført er for øvrig i samsvar med driftsplanen for området. Driftsplanen ble
godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning 4. juli 2018.
Det er vurdert at forslag til reguleringsendring for driftsfasen (for del av Crossbanen) ikke vil påvirke
gjennomføringen i gjeldende områdereguleringsplan for Langøya, samt at den ikke går utover
hovedrammene i planen.
6.1.2 Deponiet og anleggsområdet
Sikringsarbeidet som ble gjennomført i 2018 var nødvendig og har redusert faren for steinsprang i
bruddet ved uttak av stein ned til kote -80 meter samt i driftsperioden for deponiet.
Planendringen legger opp til en mindre utvidelse av det regulerte deponiområdet sammenlignet med
gjeldende regulering. Utvidelsen omfatter et samlet areal på ca. 3,1 daa. Planendringen vil føre til at
regulert situasjon i sør og sørvestre del av Crossbanen vil bli i samsvar med den faktiske situasjonen.
Planendringen omfatter også et midlertidig anleggsområde, der det stilles krav om at
anleggsområdet skal være inngjerdet. Sikkerhet relatert til allmenhetens bruk av friområdene vil
etter reguleringsendringen i større grad bli ivaretatt.
6.1.3 Geologisk barriere
Det vurderes at planendringen ikke har noen virkninger for den geologiske barrieren til deponiet.
Planendringen åpner for tiltak som kan sikre og forsterke barrierene til deponiet.
6.1.4 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk
Anleggsområdet er i dag gjerdet inn, og den nye bruddkanten er i sin helhet innenfor dette gjerdet.
Den faktiske arealbruken vil ikke påvirkes som følge av reguleringsendringen. Det er det eksisterende
gjerdet som fysisk begrenser bruken av friområdet.
Det vurderes at ny reguleringsplan for driftsfasen (for del av Crossbanen) ikke har noen virkninger for
friluftsområdene på Langøya. Den regulerte situasjonen vil med ny plan i større grad reflektere de
faktiske forholdene for den søndre delen av øya.
6.1.5 Landskap / terreng
Terrenget er endret i randsonen av bruddområdet som følge av sikringsarbeidet av den tidligere
bruddkanten. Utover dette er det ikke gjort noen endringer i eksisterende terreng, og planen legger
heller ikke opp til nye endringer av terrenget.
6.1.6 Naturmangfold
Reguleringsendringen vil ikke ha noen virkninger på naturreservatet langs østsiden av Langøya.
Etableringen av den nye bruddkanten medførte at deler av vegetasjonen innenfor eksisterende
gjerde ble fjernet. Utover dette har foreslåtte planendring ingen konsekvens for naturmiljø eller
naturmangfold.
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6.1.7 Barns interesser
Planendringen vurderes å ikke ha noen virkninger for barns interesser utover det som er beskrevet
under punkt 6.1.4 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk.
6.1.8 ROS
Planendringen sikrer at deponiområdet er inngjerdet i driftsfasen. Det vil i etterbruksfasen føres
kontroll med eventuelle løse steiner/blokker der det er oppstikkende fjell.

6.2 Virkninger av forslag til endringer for etterbruksfasen
6.2.1 Overordnede planer
I gjeldende kommuneplan er arealet på Sydbruddet avsatt til nåværende råstoffutvinning, industri og
friområde.
Planendringen er i all hovedsak i tråd med gjeldende detaljregulering for Sydbruddet. Unntaket er
utvidelsen av hensynssonen for Annen fare – forurenset grunn, samt utvidelsen av friluftsformålet
som i ovennevnte plan ikke omfattes av denne hensynssonen.
Det er vurdert at forslag til reguleringsendring for etterbruksfasen (for del av Crossbanen) i liten grad
vil påvirke gjennomføringen i gjeldende detaljregulering for Sydbruddet. Endringen går ikke utover
hovedrammene i planen.
6.2.2 Virkninger for deponiet i etterbruksfasen
Utvidelsen av hensynssonen for Annen fare – forurenset grunn vil sikre at det ikke etableres
bygninger eller anlegg i det regulerte friområdet som kan skade den geologiske barrieren,
toppdekket, stabiliteten av deponiet eller forringe tekniske installasjoner for å håndtere overvann.
Videre vil grensejusteringen til arealformålet friluftsformål sikre at det tillates nødvendige tiltak for
rasjonell og sikker etterdrift av deponiet innenfor deponiområdet. Formålsgrensen til friluftsformålet
vil i hovedsak følge formålsgrensen til det regulerte deponiområde i planen for driftsfasen. Vi
vurderer det som positivt at de to planene i større grad sammenfaller med hverandre etter
justeringen, slik at det i ettertiden er enklere å forholde seg til de aktuelle formålsgrensene.
6.2.3 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk
Endringen av hensynssonen innebærer en mindre begrensning for å oppføre bygninger og anlegg i
det regulerte friområdet. I gjeldende regulering, samt i forslaget til reguleringsendring, tillates det
oppført bygninger og anlegg som fremmer allmennhetens bruk av området i arealer regulert til
friområde. Unntaket er der det også ligger hensynssone for Annen fare – forurenset grunn.
Hensynssonen vil i planendringen utvides med ca. 1 dekar. Etter vårt syn er dette en liten utvidelse
som ikke tilsidesetter intensjonen i gjeldende detaljreguleringsplan for Sydbruddet.
Utover dette vurderes planendringen å ikke ha noen andre virkninger på bruken av området som et
friluftsområde i fremtiden.
6.2.4 Landskap og terreng
Planendringen vil ikke ha noen virkning på gjeldende koteplan for Sydbruddet. Koteplanen gir
føringer for hvordan terrenget på Sydbruddet skal se ut når deponivirksomheten er avsluttet, og vil
fremdeles være gjelde.
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6.2.5 Naturmangfold
Ny reguleringsplan for etterbruksfasen er vurdert å ikke påvirke hensynet til viktige naturområder.
Planen legger opp til en videreføring av eksisterende reguleringsplan, der deponiområdet vil
tilbakeføres til friområde og friluftsområde etter at deponidriften er avsluttet.
6.2.6 Barns interesser
Planendringen vurderes å ikke ha noen virkninger for barns interesser.
6.2.7 ROS
ROS-analysen har ikke avdekket forhold som må ivaretas i reguleringsplanen for etterbruksfasen.
Skjøtsel som holder vegetasjonen nede, bør vurderes å være en del av etterdriftsplanen for deponiet
iht. avfallsforskriften.
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7 Innkomne innspill
7.1 Merknader
7.2 Annet
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Oversikt over vedlegg til saken
01. Plankart driftsfase - Reguleringsendring for del av områderegulering for Langøya
02. Reguleringsbestemmelser for endring av del av områderegulering for Langøya
03. Plankart etterbruksfase - Reguleringsendring for del av detaljregulering for Sydbruddet
04. Reguleringsbestemmelser for endring av del av detaljregulering for Sydbruddet
05. ROS-analyse – 10221923-01-PLAN-RAP-002
06. Koteplan – tegn. O001 Illustrasjon kotering toppterreng
07. Geovita AS – Befaringsnotat i nytt deponi, 10.04.2018
Vedlagt følger også redegjørelse og dokumentasjon om utbedringsarbeider 2020-2021
08. Beskrivelse av funn og utførte tiltak injeksjonsskjerm 2021 07 05, med vedlegg:
09. Vedlegg 1 – Teknisk notat injeksjonsprosedyre felt 2 Nordbruddet 2009
10. Vedlegg 2 – Injeksjonshull Crossbanen
11. Vedlegg 3 – Samlerapport vanntapsmålinger s3 syd – omgang 2-2021
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